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  َعلَمِين ُحمَمدٌ َعلَمِين ُحمَمدٌ 
 )27احللقة (

  
  

  .بسم اهللا الرمحن الرحيم
 ىو  ،العاملني احلمد هللا ربوعلى آله وأصحابه أمجعـني ،اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد صل .

  وزدنا علًما وهًدى وتًقى يا رب العاملني. ،اللهم علمنا ما ينفعنا
ونــزل ضــيًفا يف  -جــل وعــال- ىل اهللايــدعو إ -رضــي اهللا عنــه وأرضــاه-بــدأ مصــعب بــن عمــري 

ضـري: اذهـب إىل فقـال سـعد بـن معـاذ ألسـيد بـن ح ،خالة سعد بن معاذ دار أسعد بن زرارة ابن
فـواهللا لـوال أن أسـعد بـن زرارة ابـن  ،يقومـان بـه افاهمـا عمـ ،أتيانا مبا نكـره نياللذهذين الرجلني 

  خاليت لقمت ذا األمر دونك.
  قال: أفعل.

 ،احلضــري وهــو مغضــب حــىت وقــف أمــام مصــعب بــن عمــري وأســعد بــن زرارة ذهــب أســيد بــن
تأتون إىل ديارنا تسفهون ضعفاءنا وتشتمون ديننـا؟  ،قال: اعتزالنا إن كان لكم بأنفسكم حاجة

  انصروفوا إن كان لكم بأنفسكم حاجة.
وإن   ،قال مصعب بن عمري: أال تسـتمع إىل مـا أقـول؟! إن كـان خـريًا قبلتـه ،هنا تأيت احلكمة

  كان غري ذلك فإننا نكف عما تكره.
  قال: أنصفت.
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  ك إذا كان بعيًدا عن اهلوى يكون له أثر هذا الدين يف قلبه.ر والقلب حىت لو كان على الش
  يقول: فركز حربته وأخذ يستمع إىل القرآن.

 ،تهلــلبــدأ وجهــه ي ،مه قبــل أن يــتلفظ بالشــهادةبــن زرارة: فــواهللا لقــد عرفنــا إســاليقــول أســعد 
ألن اإلميــان كــان يســتقر يف ســويداء قلــوم فيكــون لــه أثــر عظــيم يف حيــام فتشــرق تلــك الوجــوه 

يقـول: (نضـر اهللا امـرأً مسـع مقــاليت  -اهللا عليـه وسـلم صـلى- النـيبوهلـذا كـان  ،ـذا الـدين العظـيم
  فأداها كما مسعها). ،فواعاها

يزيــدك  ،أن تقــرؤوا الــد األول مــن الفتــاوىأنصــحكم  -رمحــه اهللا-شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة 
إميانًا حينما يتحدث عن هذه املعـاين العظيمـة وعـن أثـر اإلميـان علـى قلـب اإلنسـان وعلـى وجهـه 

  وعلى كل تفاصيل حياته.
  فلما فرغ مصعب بن عمري من تالوته قال: كيف تقولون إذا أردمت أن تدخلوا اإلسالم؟

  غتسل وتصلي ركعتني.وت ،قالوا: تتشهد شهادة احلق
  فقال: أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممًدا رسول اهللا.

فاصـدقوا  ،فإن ُيسلم ُتسلم بنو عبد األشهل مجيًعا ،فقال أسيد بن احلضري: بعدي سيد قومه
  اهللا فيه.

  قال سعد بن معاذ: واهللا لقد أتى أسيد بغري الوجه الذي ذهب به. ،عاد أسيد بن احلضري
ت حياتـه ،ليلةاآلن حلظات ق يعـيش مسـتقيًما  -مـثالً -وبعضـنا اآلن  ،واستمع إىل القـرآن تغـري

  . ملاذا؟اً غموجيد  اً مهوجيد  اً ضنكوجيد  اً ضيقومع ذلك جيد  على طاعة اهللا سنوات وأشهر
يقـول: (ذاق  -اهللا عليـه وسـلم صـلى-ونبينـا  ،مل جيـد حـالوة اإلميـان ،ألنه مل جيد لذة اإلميـان

  نبيا). -اهللا عليه وسلم صلى-حمد ومب ،من رضي باهللا ربا وباإلسالم ديًناطعم اإلميان 
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  فأتى أسيد بن احلضري لدى سعد بن معاذ قال: ما وراءك؟
ولكنــين مسعــت أن بــين فــالن يريــدون أن  ،قــال: واهللا لقــد جلســت معهــم ومل أَر ــم مــن بــأس

  اذهب إليهم.ف ،يقتلوا أسعد بن زرارة ألم علموا أنه ابن خالتك
  فقال: واهللا ما شفيتين.

ســعد بــن معــاذ الــذي  -رضــي اهللا عنــه-فــأتى ســعد بــن معــاذ ووقــف أمــام مصــعب بــن عمــري 
اهتـز لــه عــرش الـرمحن قبــل أن ُيســلم انظــر إىل موقفـه مــن القــرآن! كــان يـرى أن هــذا الــدين تســفيه 

  حاجة. ؛ فقال: اعتزلونا إن كان لكم يف أنفسكماسالنوتسفيه لضعفاء  ،للعقول
فـواهللا لـئن  ،فاصـدق اهللا فيـه ،سـيأتيك سـيد قومـه ،قبل ذلك قال أسـعد بـن زرارة: يـا مصـعب

  أسلم ال يبقى بيت من بين عبد األشهل إال ودخل اإلسالم.
  مزيد إخالص حىت يكون هلذه الدعوة أثر يف حياة الناس. ،اً إخالصهنا حيتاج 

وإن كـان غـري ذلـك   ،كـان خـريًا قبلتـه  إن ،فامسع مـين ،قال مصعب بن عمري: مسعُت ما تقول
  كففنا عنك.

  قال: أنصفت؛ وضع احلربة يف األرض وأخذ يستمع.
ـــه إال اهللا وأن  ـــا اإلســـالم يف وجهـــه قبـــل أن يشـــهد أن ال إل يقـــول أســـعد بـــن زرارة: فـــواهللا لرأين

  حممًدا رسول اهللا.
  سالم؟تقولون إذا أردمت الدخول يف اإل ملا فرغ قال: كيف

  شهادة احلق. قالوا: تشهد
  قال: أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممًدا رسول اهللا.

  هل هذه البداية فقط؟
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قال: يا  ،فوقف خطيًبا يف بين عبد األشهل ،عاد إىل بين قومه ،مل تكن هذه البداية فقط ،ال
  بين عبد األشهل ماذا ترونين؟ َمن أنا فيكم؟

  .وأحسبنا ،وأكرمنا ،وأفضلنا رأيًا ،قالوا: سيدنا
أن ال إله إال اهللا وأن حممًدا رسول  قال: فإن كالم نسائكم ورجالكم علي حرام حىت تشهدوا

  اهللا.
يقول الراوي: فواهللا مـا بقـي بيـت يف دار بـين عبـد األشـهل إال ودخـل اإلسـالم بسـبب إسـالم 

  رضي اهللا عنه.-سعد بن معاذ 
رضـي اهللا عنـه - فيمـوت وُيستشـهد ،عاش ست سنوات فقـط ،بعد هذا مكث ست سنوات

وهــذه هــي املعــاين  ،هــذا هــو الــدين فيهتــز عــرش الــرمحن ملوتــه مــن فــوق ســبع ســنوات. -وأرضــاه
  يف قلوب أصحابه. -اهللا عليه وسلم صلى-العظيمة اليت كان يقررها نبينا 

الـدين هـو أن يكــون  ،وهنـا أريـد أن أقـف وقفـة معكــم أيهـا اإلخـوة: الـدين لـيس مظــاهر فقـط
الدين قبل أن تظهر للنـاس ويقولـون فـالن مسـتقيم علـى طاعـة اهللا؛ جيـب  ،ظاهرك وباطنك سواء

قبــل أن تكــون رمــوزًا  -جــل وعــال-االســتقامة علــى طاعــة اهللا  ،أن تقــول أنــت عــن نفســك ذلــك
  جل وعال.-هي عبادتك مع اهللا 

انظــر إىل  ،ميــزان الصــالة،ك مــع إذا أردت أن تعــرف هــل أنــت مســتقيم أم ال فــانظر إىل حالــ
فمن تركها  الصالة،يقول: (العهد الذي بيننا وبينهم  -اهللا عليه وسلم صلى- النيب الصالة،هذه 

  فقد كفر).
  ؟ كيف حالك مع الصيام؟ كيف حالك مع قيام الليل؟الصالةكيف حالك مع 
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وم يف الليـل إذا هجـع النـاس؟ هـل وأنا ملتـزم علـى طاعـة اهللا؛ هـل تقـ ،أنت تقول: أنا مستقيم
  جل وعال؟-تناجي رب العاملني؟ هل قلبك يبكي قبل أن تبكي عينك حمبة وخوفًا من اهللا 

وإال فكمـا قـال  ،بني األمرين حىت يكون هلذا الدين أثر يف حياتنـا متناااستقالبد أن جنمع يف 
  كم غثاء كغثاء السيل).ولكن ،اهللا عليه وسلم: (أنتم يومئٍذ كثري صلى- النيب

اإلميان يف قلوم قبـل أن  -اهللا عليه وسلم صلى- النيبغرس  -رضوان اهللا عليهم-الصحابة 
  فلما استقر فيه اإلميان نطقت تلك اجلوارح بتلك املواقف العظيمة. ،تنطق به جوارحهم

معـــًىن عظـــيم وهـــو  لـــيس فيهـــا جهـــاد؛ وإمنـــا كـــان فيهـــا ،األوىل مل يكـــن فيهـــا قتـــال ةالعقبـــبيعــة 
القلب يوم أن يكـون مطيًعـا  ،يف القلوب -اهللا عليه وسلم صلى-ترسيخ طاعة اهللا وطاعة رسوله 

ولـذلك  ،فإنه يكون له أثر عظيم يف مجيـع حيـاة النـاس -اهللا عليه وسلم صلى-مد هللا ومطيًعا حمل
اِس َمـْن يـَْعبُـُد اللـَه َعلَـٰى َحـْرٍف َوِمـَن النـ{ جتد بعض الناس يستقيم مث مع أي اهتزاز كما قـال اهللا:

ــٌر اْطَمــَأن بِــهِ  ۖ◌  ورأى أهــل  ،إذا رأى أهــل الــدين ورأى أهــل اخلــري ،]11: احلــج[}فَــِإْن َأَصــابَُه َخيـْ
لـذلك البـد أن نتـدين باطنًـا قبـل أن نتـدين ظـاهًرا، لـيس معـىن هـذا أن  ،اطمـأن بـه اً كثـري الصالح  

  ه.اإلنسان ما يتدين يف ظاهر 
يف  ،وهلـــذ يقـــول بعـــض النـــاس يأتيـــك يقـــول: أنـــا واهللا مـــا أســـتقيم علـــى طاعـــة اهللا يف الظـــاهر

  يف كذا. ،يف حليته ،ملبسه
 ،فـــإذا اســـتقر اإلميـــان يف القلـــب فالبـــد أن يظهـــر علـــى اجلـــوارح ،نقـــول هنـــا: اإلميـــان لـــه داللـــة

هـي أعظـم وأزكـى عنـد لكن بال شك أن أعمال القلوب  ،واجلوارح تصدق هذا اإلميان أو تكذبه
  من أعمال اجلوارح. -جل وعال-اهللا 
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حـىت مـر عـام   -جل وعال-يف دعوته إىل اهللا  -رضي اهللا عنه وأرضاه-بدأ مصعب بن عمري 
بـدأ يـدخل وفـود كثـرية مـن  ،اإلسالم بدأ يفشو يف املدينـة ،اآلن انتهت بيعة العقبة األوىل ،كامل

يف  ،يف قلــوب البشــر تكثــر وتنمــو -اهللا عليــه وســلم صــلى- النــيبة بــبــدأت حم ،النــاس يف اإلســالم
عليــه - النــيب ،-اهللا عليــه وســلم صــلى- النــيبالســنة الــيت تليهــا وهــي الســنة الثالثــة عشــر مــن بعثــة 

ــالمو  الصــالة ومكــث يف  ،عليــه الــوحي وعمــره أربعــون عاًمــا زلنــ ،بُعــث وعمــره أربعــون عاًمــا -الس
مث  ،مل ُيظِهـر دعوتـه ،الث منها كان يدعو إىل اهللا تسمى الـدعوة السـريةث ،مكة ثالثة عشرة سنة

وهي الدعوة اجلهرية اليت ابتدأها  ،عشر سنواٍت وجد فيها هو وأصحابه من األذى الشيء الكبري
  ].94[احلجر:  }فَاْصدَْع ِمبَا تـُْؤَمُر َوَأْعِرْض َعِن اْلُمْشرِِكنيَ { -جل وعال-بقول اهللا 

 -اهللا عليـه وسـلم صـلى- النـيبالثالثة عشرة من البعثـة يـأيت وفـود مـن املدينـة ليُبـايعوا  يف السنة
فأتوا إىل مكة؛ يقول كعب  ،وكان هذا الوفد قد أتى باخلفية ضمن وفد أهل املدينة ،على النصرة
عن  فأتينا نسأل ،يقول: كنت مع الرباء بن معرور ،وهو يسطر موقًفا -رضي اهللا عنه-بن مالك 

فقيل: أتعرفون العبـاس بـن  -السالمو  الصالةعليه - النيبال نعرف  -اهللا عليه وسلم صلى- النيب
  ؟السالمو  الصالةعليه - النيبعبد املطلب عم 

  قالوا: نعم.
  قالوا: هو الذي جيلس إىل جانبه.

هـذا الـرباء بـن معـرور  ،فقلـت: يـا رسـول اهللا -اهللا عليـه وسـلم صـلى- النـيبيقول: فذهبنا إىل 
  وأنا كعب بن مالك.
  قال: (الشاعر؟).

  (الشاعر). -اهللا عليه وسلم صلى- النيباهللا ما أنسى قول  : فوَ كعبيقول  
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وأن يعرف أحوال  ،أن يكون فطًنا -عز وجل - وهنا يقول العلماء: جيب على الدعي إىل اهللا
اهللا عليــه  صــلى- النــيبفكــان  ،يف قلــب كعــب بــن مالــكيعــين هــذه الكلمــة أثــرت كثــريًا  ،النــاس
ويعـرف املميـزين يف هـؤالء النـاس مجيًعـا  ،ويعرف الشـعراء ،يعرف الناس ويعرف رؤساءهم -وسلم

  اهللا عليه وسلم. صلى- النيبألنه كان هلذه املعرفة تأثري يف دعوة 
ليبـايعوه بيعـة  -اهللا عليه وسـلم صلى- يبالن إىل  اتو أليهنا انبعث ثالثة وسبعون رجًال وامراتان 

بل يف تغيري  -اهللا عليه وسلم صلى- النيبوهذه البيعة هلا أثر كبري وعظيم يف حياة  ،العقبة الثانية
  لك الزمان.مسار املسلمني يف ذ

 وعلى آله وأصحابه أمجعني.حممد اهللا وسلم وبارك على نبينا  صلىو 


